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रवि��ारी माच 20, 2022

वि�षय — भौवि�क

सोनेरी मजकूर:  नीवि�सूत्रे 28: 6

"गरीब असून प्रामाणि!क अस!े हे श्रीमं� असून �ाईट असण्यापेक्षा चांगले अस�े."

उत्तरदायी �ाचन: स्�ोत्रसंविह�ा 112 : 1-5, 9

1 परमेश्वराची स्�ु�ी करा. जो मा!ूस परमेश्वराला णिभ�ो आणि! त्याचा आदर कर�ो �ो आनदंी राहील. त्या 
मा!साला दे�ाच्या आज्ञा आ�ड�ा�.

2 त्याचे �ंशज पथृ्�ी�र महान हो�ील. चांगल्या लोकाच्या �ंशजांना खरोखरच आशी�ाद लाभ�ील.
3 त्या मा!साचे कुटंुब श्रीमं� होईल आणि! त्याचा चांगुलप!ा सदै� राहील.
4 चांगल्या लोकांना दे� म्ह!जे अंधारा� चमक!ारा प्रकाश �ाट�ो. दे� चांगला, दयाळू आणि! कृपाळू 

आहे.
5 मा!साने दयाळू आणि! उदार अस!े चांगले अस�े. मा!साने त्याच्या व्यापार उद्दोगा� सचोटीने �ाग!े 

चांगले अस�े.
9 �ो मा!ूस सहजप!े गरीबांना �स्�ू दे�ो आणि! त्याचा चांगुलप!ा सदै� अस�ो.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. 1 �ीमथ्याला 6: 17-19

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनवि@ल्ड ख्रिBश्चन सायन्स चचने �यार केला हो�ा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विJस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि! ख्रिBश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Jप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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17 या युगा�ील श्रीमं�ास आज्ञा कर की, गर्वि�ंष्ठ होऊ नका. पैसा जो चंचल आहे त्या�र त्यांनी आशा ठे�ू 
नये, परं�ु दे� जो वि�पुलप!े उपभोगासाठी स� पुरवि��ो त्या�र आशा ठे�ा�ी.

18 चांगले करण्याची त्यांना आज्ञा कर. चांगल्या कृत्या� धन�ान आणि! उदार असा�े. � स्��:ज�ळ जे 
आहे त्या� इ�रांबरोबर सहभागी होण्याची इच्छा असा�ी.

19 असे करण्याने �े स्��:साठी स्�गWय धनाचा साठा कर�ील जो भा�ी काळासाठी भक्क म पाया 
असे होईल त्यामुळे त्यांना खऱ्या जी�नाचा �ाबा मिमळेल.

2. यहोश�ा 7: 10 (ला 1st,), 11, 13, 19-22, 25, 26 (ला 1st,)

10 परमेश्वर यहोश�ाला म्ह!ाला, “�ू असा जमिमनी�र पालथा का पडला आहेस? ऊठ उभा राहा.
11 इस्राएल लोकांनी पाप केले आहे. त्यांनी आज्ञाभंग करून माझ्याशी केलेला करार मोडला आहे. मी नष्ट 

करून टाकायाला सांविग�लेल्या �स्�ूपैकी काही त्यांनी ठे�ून घे�ल्या आहे�. त्यांनी चोरी केली आहे. 
खोटे बोलून त्यांनी त्या स्��:साठी ठे�ल्या आहे�.

13 आ�ा जा आणि! लोकांना शुध्द कर त्यांना सांग  शुध्द व्हा. उद्याची �यारी करा. नष्ट करायला 
सांविग�लेल्या �स्�ू काही ज!ांनी ठे�ून घे�ल्या आहे� असे इस्राएलच्या परमेश्वर दे�ाचे म्ह!!े आहे. 
त्या �स्�ूंचा त्याग केल्याखेरीज �मु्हाला शत्रूचा पराभ� कर�ा ये!ार नाही.

19 मग यहोश�ा आखानला म्ह!ाला, मुला, आ�ा प्राथना कर. इस्राएलांच्या परमेश्वर दे�ाचा मान राखून 
आपली पापे त्याच्यापुढे कबूल कर. आ�ा काहीही लप�ून न ठे��ा �ू काय केलेस �े मला सांग.

20 आखान म्ह!ाला, हे खरे आहे. इस्राएलच्या परमेश्वर दे�ावि�रूध्द �ागून मी पाप केले आहे. मी केले �े 
असे.

21 यरीहो नगर आणि! त्या�ील स� मालमात्ता काबीज केल्या�र मी एक संुदर लिशनारी (बविबलोविनयन) 
अंगरखा, अंदाजे पाच पौंड चांदी आणि! ज�ळापास एक पौड सोन्याची �ीट पाविहली. त्याचा मला मोह 
पडला त्या �स्�ू मी घे�ल्या. माझ्या �ंबू� या गोष्टी जमिमनी� पुरून ठे�लेल्या �ुम्हाला सापड�ील. चादंी 
अंगरख्याखाली दड�लेली आहे.

22 �ेव्हा यहोश�ाने काही मा!से �ंबूकडे पाठ�ली. �ी धा��च �ेथे गेली आणि! त्यांना �ंबू� लप�ून 
ठे�लेल्या या �स्�ू मिमळाल्या. चादंी अंगरख्याच्या खाली हो�ी.

25 �ेव्हा यहोश�ा म्ह!ाला, �ुझ्यामुळे आम्हाला @ार त्रास झाला आहे. प! आ�ा परमेश्वरच �ुला संकटा� 
टाकील मग स� लोकांनी आखान आणि! त्याचे कुटंुबीय यांच्या�र �े मरेपयf� दगडांचा मारा केला. मग 
त्यांना स� चीज�स्�ूसह जाळून टाकले.

26 त्यानं�र आखानाच्या जळून गेलेल्या शरीरा�र त्यांनी दगडांची रास रचली. हे दगड आज ही �ेथे आहे�.

3. 2 इवि�हास 1 : 1 (सुलैमान), 6-12
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विJस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि! ख्रिBश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Jप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1 परमेश्वर दे�ाची शलमोनाला साथ असल्यामुळे दावि�दाचा पुत्र शलमोन एक बलाढ्य राजा झाला. 
परमेश्वराने शलमोनाला थोर केले.

6 परमेश्वराच्या विन�ासमडंपासमोरील विप�ळी �ेदी �र शलमोनाने 1,000 होमाप!े केली.
7 त्यारात्री दे�ाने शलमोनाला दशन दिदले. �ो म्ह!ाला, “शलमोन, मी �ुला काय द्या�े अशी �ुझी इच्छा 

आहे �े मला माग.
8 शलमोन परमेश्वराला म्ह!ाला, “माझे �डील दा�ीद यांच्या�र �ुझी @ार कृपा दृष्टी हो�ी. त्यांच्याजागी �ू

मला न�ीन राजा म्ह!ून विन�डलेस.
9 आ�ा, हे परमेश्वर दे�ा, त्यांना �ू दिदलेले �चन पू! कर. एका @ार मोठ्या राष्ट्राचा �ू मला राजा केले 

आहेस. त्या�ील प्रजेची संख्या धर�ी�रील रज:क!ांसारखी वि�पुल आहे.
10 ए�ढ्या लोकांना उमिच� मागाने नणे्यासाठी मला शहा!प! आणि! ज्ञान दे. �ुझ्या मद�ीखेरीज ए�ढ्या 

बहुसंख्य लोकां�र राज्य कर!े को!ालाच जम!ार नाही.
11 �ेव्हा परमेश्वर शलमोनाला म्ह!ाला, �ुझे म्ह!!े बरोबर आहे. �ू धनसंपत्ती, ऐश्वय किकं�ा मानसन्मान 

यांची माग!ी केली नाहीस. शत्रूंचा विन:पा� व्हा�ा असेही माविग�ले नाहीस. स्��:साठी दीघायुष्य 
माविग�ले नाहीस. यापैकी काहीही न माग�ा ज्यांचा मी �ुला राजा केले त्या प्रजेसाठी धोर!ीप!ाने 
विन!य घे�ा या�े� म्ह!ून �ू शहा!प! आणि! ज्ञान माविग�लेस.

12 �ेव्हा �े मी �ुला देईनच प! त्याखेरीज मालमत्ता, ऐश्वय आणि! मासन्मानाही देईन. �ुझ्या आधीच्या 
को!ाही राजाला मिमळाले नसेल ए�ढी संपत्ती � मानसन्मान देईन. पुढेही �ुझ्या�ढे को!त्याही राजाला 
मिमळ!ार नाही.

4. लूक 18 : 18 (एक)-30

18 ... यहूदी पुढाऱ्यायाने त्याला वि�चारले, उत्तम गुरुजी, अन�ंकाळचे जी�न मिमळवि�ण्यासाठी मी काय 
करु?

19 येशू त्याला म्ह!ाला, मला उत्तम का म्ह!�ोस? दे�ालिश�ाय को!ीही उत्तम नाही.
20 �ुला आज्ञा माही� आहे�: व्यणिभचार करु नको, खून करु नको, चोरी करु नको, खोटी साक्ष देऊ नको, 

�ुझ्या आई�मिडलांचा मान राख.
21 �ो पुढारी म्ह!ाला, या स� आज्ञा मी माझ्या �रु!प!ासून पाळल्या आहे�.
22 जेव्हा येशूने हे ऐकले, �ेव्हा �ो त्याला म्ह!ाला, �ुझ्यामध्ये अजून एका गोष्टीची उ!ी� आहे: 

�ुझ्याज�ळचे स� काही वि�कून �े गरिरबांना �ाट, म्ह!जे स्�गा� �ुला संपत्ती मिमळेल. मग ये. माझ्या 
मागे चल.

23 प! जेव्हा त्या पुढाऱ्यायाने हे ऐकले �ेव्हा �ो @ार दु:खी झाला, कार! �ो @ार श्रीमं� हो�ा.
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24 जेव्हा येशूने पाविहले की, �ो दु:खी झाला आहे, �ो म्ह!ाला, ज्यांच्याज�ळ धन आहे, त्या लोकांचा 
दे�ाच्या राज्या� प्र�ेश हो!े विक�ी कठी! आहे!

25 होय, श्रीमं� मा!साचा दे�ाच्या राज्या� प्र�ेश हो!े यापेक्षा उंटाने सुईच्या मिछद्रा�ून जा!े सोपे आहे.
26 न�ंर ज्या लोकांनी हे ऐकले, �े म्ह!ाला, �र मग को!ाचे �ार! होईल?
27 येशू म्ह!ाला, ज्या गोष्टी मा!सांना अशक्य आहे� त्या दे�ाला शक्य आहे�.
28 मग पेत्र म्ह!ाला, पाहा, आमच्याकडे जे हो�े, �े स� सोडून आम्ही �ुमच्यामागे आलो आहो�.
29 येशू त्यांना म्ह!ाला, मी �ुम्हांस खरे सांग�ो, असा को!ीही नाही की ज्याने दे�ाच्या राज्यासाठी आपले 

घर किकं�ा पत्नी कीं�ा भाऊ, किकं�ा आई�डील सोडले आहे�, त्यांस या काळा� �
30 ये!ाऱ्याया काळा�ील अनं�काळा� याच्यापेक्षा विकत्येक पटींनी मिमळाले नाही.

5. 1 योहान 2: 15-17

15 जगा�र किकं�ा जगा�ील गोष्टीं�र पे्रम करु नका. जर को!ी जगा�र प्रमे कर�ो, �र विपत्यावि�षयी त्याच्या 
अं�:कर!ा�प्रमे नाही.

16 कार! जगा� जे स� काही आहे, �े म्ह!जे पापी देहाला सं�ोषवि�!ारी लैंविगक �ासना, डोळ्यांची 
�ासना, �संसारावि�षयीची @ुशारकी हे विपत्यापासून नाही�, �र जगापासून आहे�.

17 जग � जगा�ील �ासना नाहीशा हो� आहे�.प! जो दे�ाच्या इच्छेप्रमा!े कर�ो �ो अन�ंकाळपयf� 
जगेल.

वि�ज्ञान आणि! आरोग्य

1. 468 : 8-15

प्रश्न - असण्याचे �ैज्ञाविनक वि�धान काय आहे?

उत्तर - पदाथामध्ये जी�न, सत्य, बुद्धी किकं�ा पदाथ नाही. स� काही असीम मन आणि! त्याचे अनं� प्रकटीकर!
आहे, कार! ईश्वर स�स्� आहे. आत्मा अमर सत्य आहे; बाब ही नश्वर चूक आहे. आत्मा �ास्�वि�क आणि! 
शाश्व� आहे; बाब अ�ास्�� आणि! �ात्पुर�ी आहे. आत्मा हा दे� आहे आणि! मनुष्य त्याची प्रवि�मा आणि! 
समान�ा आहे. म्ह!ून मा!ूस भौवि�क नाही; �ो आध्यात्मित्मक आहे.

2. 477 : 9-17
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जे काही भौवि�क आहे �े नश्वर आहे. पाच शारीरिरक इदंिद्रयांना, मनषु्याला पदाथ आणि! मन एकरूप झालेले 
दिदस�े; परं�ु ख्रिBश्चन वि�ज्ञान मनषु्याला दे�ाची कल्पना म्ह!ून प्रकट कर�े आणि! शारीरिरक इंदिद्रयांना नश्वर 
आणि! चुकीचे भ्रम असल्याचे घोविष� कर�े. दै�ी वि�ज्ञान हे अशक्य असल्याचे दशवि��े की भौवि�क शरीर, जरी 
पदाथाच्या स�~च्च स्�रा�र वि�!लेले असले �री, चुकीचे ना� असलेले मन, मनषु्य असा�े, - अस्सल आणि! 
परिरपू! मनुष्य, असण्याची अमर कल्पना, अवि�नाशी आणि! शाश्व�.

3. 279 : 13-21, 26-29

आत्मा आणि! पदाथ एकत्र राहू शक� नाही� किकं�ा सहकाय करू शक� नाही�, आणि! सत्य त्रुटी विनमा! करू
शक� नाही यापेक्षा दुसरे विनमा! करू शक� नाही, किकं�ा त्याउलट.

ज्या प्रमा!ा� हा वि�श्वास नाहीसा हो�ो की जी�न आणि! बुद्धिद्धमत्ता पदाथा� आहे किकं�ा त्यामध्ये आहे, 
अत्मिस्�त्�ाची अमर �थ्ये दिदस�ा� आणि! त्यांची के�ळ कल्पना किकं�ा बुद्धिद्धमत्ता ईश्वरामध्ये आहे. मिचरं�न जी�न 
आणि! सत्य आणि! प्रमे यांच्या समज आणि! प्रदशनाद्वारेच आत्म्यापयf� पोहोच�े.

एक �ार्विकंक आणि! �ैज्ञाविनक विनष्कष के�ळ या ज्ञानानेच गाठला जा�ो की अत्मिस्�त्�, द्रव्य आणि! मन या दोन 
पाया नसून एकच - मन.

4. 301 : 17-23, 24-29

जसा दे� हा पदाथ आहे आणि! मा!ूस हा दै�ी प्रवि�रूप आणि! प्रवि�रूप आहे, मा!साने इच्छा केली पाविहजे, 
आणि! प्रत्यक्षा� के�ळ चांगल्याचा पदाथ, आत्म्याचा पदाथ आहे, काही @रक नाही. मनषु्याकडे दुसरे 
को!�ेही पदाथ किकं�ा मन आहे हा वि�श्वास अध्यात्मित्मक नाही आणि! पविहल्या आजे्ञचा भंग कर�ो, �ुझा एक 
दे�, एक मन आहे. … भ्रम, पाप, रोग आणि! मतृ्यू भौवि�क अथाच्या खोट्या साक्षी�ून उद्भ��ा�, जे, अन�ं 
आत्म्याच्या कें द्रस्थानी अं�राच्या बाहेर एक कलिथ� दृष्टीकोना�ून, मन आणि! पदाथाची उलटी प्रवि�मा सादर 
कर�े आणि! स� काही उलटे हो�े.

5. 269 : 21-28

भौवि�क इदंिद्रयांची साक्ष विनरपेक्ष किकं�ा दै�ी नाही. म्ह!ून मी येशूच्या लिशक�!ी�र, त्याच्या प्रेविष�ांच्या, 
संदेष्ट्यांच्या आणि! मनाच्या वि�ज्ञानाच्या साक्षी�र स्��ःला विनःस्�ाथप!े ला��ो. इ�र पाया नाही�. इ�र स� 
प्र!ाली - भौवि�क इदंिद्रयांद्वारे प्राप्� झालेल्या ज्ञाना�र पू!प!े किकं�ा अंश�ः आधारिर� प्र!ाली - या �ाऱ्याने 
हललेल्या रीड्स आहे�, खडका�र बांधलेली घरे नाही�.

6. 326 : 8-14
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विJस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि! ख्रिBश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Jप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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स� विनसग मान�ाला दे�ाचे प्रमे लिशक��ो, परं�ु मनुष्य दे�ा�र परम प्रमे करू शक� नाही आणि! भौवि�क 
गोष्टीं�र प्रेम कर� अस�ाना किकं�ा आध्यात्मित्मक गोष्टींपके्षा त्या�र अमिधक वि�श्वास ठे�� आध्यात्मित्मक गोष्टीं�र
प्रमे करू शक� नाही.

जर आप! ख्रिBस्�ाला आपला एकमे� �ार!हार म्ह!ून प्राप्� करू इच्छिच्छ� असाल �र आप! भौवि�क 
व्य�स्थेचा पाया सोडला पाविहजे.

7. 593: 6

पस. पदाथा� खद्धिजना घाल!े; त्रटुी

8. 262 : 17-26

ईयोब म्ह!ाला: "मी कानाने �ुझे ऐकले आहे; प! आ�ा माझ्या डोळ्याने �ुला पाविहले आहे." मनषु्य ईयोबच्या 
वि�चाराचा प्रवि�ध्�नी कर�ील, जेव्हा कलिथ� �ेदना आणि! �स्�ूचे सुख प्रबळ हो!े बंद होईल. मग �े जी�न 
आणि! आनंद, आनदं आणि! दु:खाचे खोटे अंदाज सोडून दे�ील आणि! विनःस्�ाथप!े प्रेम करण्याचा, संयमाने 
काम करण्याचा आणि! दे�ाच्या वि�परी� असलेल्या स� गोष्टीं�र वि�जय मिमळ�ण्याचा आनदं मिमळ��ील. उच्च 
दृष्टीकोना�ून प्रारंभ करून, एखादी व्यक्ती उत्स्@ू�प!े उग��े, जरी प्रकाश प्रयत्नालिश�ाय प्रकाश सोड�ो; 
कार! "द्धिजथे �ुमचा खद्धिजना आहे, वि�थे �मुचे हृदय देखील असेल."

9. 272 : 19-25

हे भौवि�क अत्मिस्�त्�ाच्या भयंकर प्रहसनाच्या परिर!ामांच्या वि�परी�, वि�चारांचे आध्यात्मित्मकीकर! आणि! दैनदंिदन 
जी�नाचे ख्रिBस्�ीकर! आहे; �ी पवि�त्र�ा आणि! शुद्ध�ा आहे, ज्याच्या उलट, खालच्या बाजूच्या प्र�ृत्ती आणि! 
कामुक�ा आणि! अशुद्ध�ेच्या पथृ्�ी�रील गुरुत्�ाकष!, जे ख्रिBश्चन वि�ज्ञानाच्या दै�ी उत्पत्तीची आणि! 
कायप्र!ालीची साक्ष दे�ा�.

10.   322 : 26-5

पदाथाच्या संशयास्पद जी�ना�रील वि�श्वासाचे �ीक्ष्! अनुभ�, �सेच आपली विनराशा आणि! स�� त्रास, 
थकलेल्या मुलांप्रमा!े आपल्याला दै�ी प्रेमाच्या बाहूंकडे �ळ��ा�. मग आप! दै�ी वि�ज्ञाना� जी�न लिशकू 
लाग�ो. दूध सोडण्याच्या या प्रविJयेलिश�ाय, "शोधून �मु्ही दे� शोधू शक�ा का?" स्��ःची चूक दूर करण्यापके्षा 
सत्याची इच्छा कर!े सोपे आहे. मनषु्य ख्रिBश्चन वि�ज्ञानाची समज शोधू शक�ा�, परं�ु �े त्यांच्यासाठी प्रयत्न 
केल्यालिश�ाय ख्रिBश्चन वि�ज्ञाना�ून �थ्ये गोळा करू शक!ार नाही�. या कलहा� स� प्रकारच्या चुका सोडण्याचा
आणि! चांगल्यालिश�ाय दुसरे को!�ेही चै�न्य न बाळगण्याचा प्रयत्न अस�ो.
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11.   61 : 4-11

मान�ी स्नेहा�ील चांगुलप!ाचा �ाईटा�र आणि! अध्यात्मित्मक प्राण्यां�र चढ�ा असला पाविहजे, अन्यथा आनदं 
कधीही जिजंकला जा!ार नाही. या खगोलीय च्छिस्थ�ीची प्राप्�ी आपल्या सं��ीमध्ये सुधार!ा करेल, गुन्हेगारी 
कमी करेल आणि! महत्त्�ाकाकं्षेला उच्च उदिद्दष्टे देईल. पापाची प्रत्येक दरी उंचा�ली पाविहजे आणि! स्�ाथाचा 
प्रत्येक प�� कमी केला पाविहजे, जे!ेकरून आपल्या दे�ाचा महामाग वि�ज्ञाना� �यार होईल.

12.   518 : 15-19

आत्म्याने श्रीमं� गरीबांना एका भव्य बंधुत्�ा� मद� कर�ा�, स� समान �त्त्� किकं�ा विप�ा अस�ा�; आणि! 
धन्य �ो मा!ूस जो आपल्या भा�ाची गरज ओळख�ो आणि! �ी पुर��ो आणि! दुसऱ्याचे भले शोध�ो.

13.   451 : 14-18

मा!ूस ज्या दिदशेने पाह�ो त्या दिदशेने चाल�ो आणि! द्धिजथे त्याचा खद्धिजना आहे वि�थे त्याचे हृदयही असेल. जर 
आपल्या आशा आणि! आपुलकी अध्यात्मित्मक अस�ील, �र त्या �रून ये�ा�, खालून नव्हे, आणि! �े आत्म्याचे 
@ळ जुनेच धार! कर�ा�.

14.   390 : 9-11

सत्य आपल्या स�ाfना आत्म्याच्या आनंदासाठी सुख आणि! �ेदनांची दे�ा!घे�ा! करण्यास भाग पाडेल.

दैविनक क�व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथना

दररोज प्राथना कर!े हे या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे क�व्य असेलः "�ुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि! प्री�ी यांचे राज्य स्थाविप� व्हा�े आणि! माझ्यापासून स� पापां�र राज्य करु द्या; आणि!
�ुझे शब्द स� मान�जा�ीचे स्नेह समृद्ध करु आणि! त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4
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हे�ू � कृ�ींचा विनयम

द मदर चचच्या सदस्यांच्या हे�ू किकं�ा कृ�ीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञाना� दै�ी प्रमे एकट्याने मा!सा�र राज्य कर�े;  आणि! एक ख्रिBश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमा� गोड सुवि�धांना
प्रवि�किबंविब� कर�े,  पापाची किनंदा कर�े,  खरा बंधु�ा,  दानशूरप!ा आणि! क्षमा यामध्ये. या चचमधील सदस्यांनी
दररोज स� प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशना�ून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाने  प्रभावि��  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथना
करा�ी.

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

क�व्याची स�क �ा

आJमक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्��:  चा  बचा�  कर!े,  आणि!  दे�,  त्याचा  ने�ा  आणि!
मान�जा�ीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .््या वि�सर!े किकं�ा दुलक्ष कर!े हे या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे क�व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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